
Parkeren met 20% korting
Geen gedoe meer met parkeerkaartjes en kleingeld, 
want de slagboom opent automatisch

Parkeren met 20% korting

Nieuw en voordelig
Gepast Parkeren

MELD JE AAN!

Lager tarief in 
parkeergarages 

(€ 1,50 per uur i.p.v. € 2,00)*

Maandag tot en met 
donderdag het 2e 

uur parkeren gratis 
(geldig tot 17.00 uur)*

Na sluitingstijd van de 
winkels slechts één uur betalen 
voor een hele avond parkeren*

MELD JE AAN!

Nu ook bij het Elkerliek ziekenhuis. 

Parkeren met 20% korting.



Gepast Parkeren in Helmond

*Dit geldt alleen in de parkeergarages Boscotondo, Doorneind en City. Genoemde tarieven gelden in 2013. 
Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Aanmelden kost eenmalig € 2,50. Kijk voor de voorwaarden op www.parkerenhelmond.nl

Nooit meer zoeken naar kleingeld, geen gedoe meer met 
parkeerkaartjes en parkeren met 20% korting.

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Dat zijn de voordelen van Gepast Parkeren bij het Elkerliek ziekenhuis. Als je lid bent van Gepast 

Parkeren, dan herkent het intelligentie kentekenherkenningssysteem het kenteken van je auto. 

Zodra je met de auto bij de parkeerplaats aankomt, gaat de slagboom automatisch open. Bij het weg-

rijden opent de slagboom ook weer automatisch. Je hoeft dus geen parkeerkaartje meer te trekken bij 

de slagboom en te betalen bij de betaalautomaat. Het parkeertarief wordt via automatische incasso 

van de rekening afgeschreven. Zo wordt parkeren bij het Elkerliek ziekenhuis nog gemakkelijker.

Let op, in diverse straten rondom het Elkerliek ziekenhuis gelden parkeerverboden. Parkeer daarom op 

de parkeerplaats of in de parkeergarage van het ziekenhuis om een boete te voorkomen.

Parkeren in Helmond-Centrum

Ook in het centrum van Helmond kun je Gepast Parkeren, met de volgende voordelen:

• Altijd een lager tarief in parkeergarages      

(€ 1,50 per uur i.p.v. € 2,00)*

• Maandag tot en met donderdag het 2e uur     

parkeren gratis (geldig tot 17.00 uur)*

• Na sluitingstijd van de winkels slechts één      

uur betalen voor een hele avond parkeren*

• Betalen per 4 minuten, afrekenen per maandag

• Geen boete als je wat later terug bij de auto bent

• Niet meer in de rij staan

• Gepast Parkeren in meer dan 50 gemeenten in Nederland

Het enige dat je hiervoor hoeft te doen, 
is je aanmelden op de website www.parkerenhelmond.nl. 
Na enkele dagen krijg je dan de parkeerpas thuisgestuurd.


